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ABSTRAK 

PERBEDAAN KERAPATAN STOMATA DAUN TUMBUHAN KEDELAI 

(Glycine max (L) Merril.) PADA TEMPAT TERANG DAN TEMPAT TEDUH 

Oleh 

Shinta Almayra Saraswati 

Kedelai (Glycine max (L.) Merril) merupakan sumber bahan yang mempunyai 

peranan penting sebagai bahan makanan utama setelah beras dan jagung. Akan 

tetapi produksi kedelai mengalami penurunan, salah satu faktor yang 

mempengaruhi penurunan hasil panen kedelai adalah kurangnya lahan. Untuk 

meningkatkan produksi kedelai, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah 

melakukan perluasan areal dan pengolahan lahan, seperti pola tanaman ganda 

(Multiple Cropping).  Kedelai merupakan merupakan tanaman C3 yang cukup 

toleran terhadap naungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan  kerapatan stomata daun tumbuhan kedelai (Glycine max (L.) Merril.) 

pada  tempat terang dan  tempat teduh. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan laboratorik. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL) dan menggunakan satu varietass kedelai. Sampel daun yang digunakan 

yaitu daun yang telah berumur satu bulan dengan dua perlakuan yang berbeda. 

Parameter yang diamati adalah kerapatan stomata. Hasil penelitian ini akan 

dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik dan gambar hasil penelitian, 

kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan uji anova. Hasil 

penelitian menunjukkan daun kedelai di tempat terang memiliki lebar daun yang 

lebih sempit dibandingkan dengan daun kedelai di tempat teduh. Tebal daun 

kedelai yang hidup ditempat terang memiliki tebal daun yang lebih tebal 

dibandingkan dengan kedelai di tempat teduh. Tebal dan lebar daun merupakan 

salah satu bentuk adaptasi morfologi dari daun kedelai.  

Adaptasi morfologi daun diikiuti dengan adaptasi anatomi, adaptasi anatomi 

ini dapat dilihat dari jumlah stomata. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kerapatan stomata kedelai yang berada ditempat terang dengan rata-rata sebesar 

46,60. Hasil ini lebih besar dibandingkan dengan kerapatan stomata ditempat 

teduh dengan rata-rata 15,17. 

 

Kata kunci : kedelai (Glycine max (L.) Merril.), kerapatan stomata. 
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MOTTO 

 

                           

Artinya : “Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang 

terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu 

malam dan siang”
1
 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Tajwid dan Terjemah. Bandung. CV Diponegoro, 

2010. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia mempunyai iklim tropis yang cocok untuk  untuk pertumbuhan 

kedelai, karena kedelai menghendaki suhu yang cukup panas.
2
 Saat ini, Indonesia 

termasuk negara produsen kedelai keenam terbesar di dunia. Kedelai menjadi 

komoditas pangan yang telah lama dibudidayakan di Indonesia. Di Indonesia kedelai 

menempati urutan ketiga sebagai tanaman palawija setelah jagung dan ubi kayu. 

     Kedelai merupakan tanaman semak dengan ketinggian tanaman berkisar 10-

200 cm, tumbuh tegak, berdaun lembut, dan bercabang. Komponen utama morfologi 

pertumbuhan optimal pada tanaman kedelai adalah : akar, daun, batang, bunga, 

                                                             
2
 Suprapto. Bertanam kedelai. Jakarta : Penebar Swadaya, 1995. h. 7 
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polong dan biji.
3
 Tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik pada berbagai jenis 

tanah, terutama pada jenis tanah aluvial, grumusol, latosol, dan endasol. Derajat 

keasamaan tanah yang diinginkan oleh tanaman kedelai berkisar antara 5,8 sampai 

6,8. Intensitas sinar matahari, lama penyinaran serta suhu udara juga berpengaruh 

pada pertumbuhan tanaman kedelai, terutama pada saat tanaman berbunga.
4
  

 

Kedelai (Glycine max (L.) Merril) merupakan sumber bahan pangan yang 

mempunyai peranan penting sebagai bahan makanan utama setelah beras dan jagung. 

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati yang sangat penting dalam 

peningkatan gizi masyarakat karena aman bagi kesehatan dan harganya relative 

murah.
5
  

Banyaknya manfaat yang ada pada kedelai menyebabkan tingginya permintaan 

kedelai di dalam negeri. Akan tetapi produksi kedelai dalam beberapa tahun terakhir 

terus mengalami penurunan, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan hasil 

panen kedelai adalah kurangnya lahan. Untuk meningkatkan produksi kedelai 

nasional, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perluasan areal 

dan pengolahan lahan, seperti pola tanaman ganda (Multiple Cropping).  Multiple 

Cropping  merupakan salah satu teknologi pengolahan pertanian yamg memperkecil 

                                                             
3 Adisarwanto, Rini Wudianto. Meningkatkan hasil panen kedelai. Bogor. Penebar Swadaya. 

1999 
4
 Andriansyah Hidayat. Cara membuat tempe. Surabaya : Karya Anda, 1994. h.30 

5
 Indah permanasari, Endang Sulistyaningsih. Kajian fisiologi perbedaan kadar lengas tanah 

dan konsentrasi giberalin pada kedelai (Glycine max. (L) Merril) 2013.Yogyakarta Vol.4 No.1. h. 31-

39 
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resiko dalam pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan. Pola 

tanaman ganda ini merupakan sistem pengolahan pertanian dengan 

mengkombinasikan intensifikasi dan diversifikas tanaman.
6
Pola tanaman ganda yang 

petani lakukan adalah sistem tumpangsari (intercropping), yaitu penanaman lebih dari 

satu tanaman dalam barisan tanaman yang teratur dan saat penanamannya dilakukan 

secara bersamaan. Pengembangan tanaman kedelai sebagai tanaman sela mempunyai 

kendala yaitu rendahnya intensitas cahaya. Menurut Lisa, et.al intensitas cahaya 

berkurang 25% – 50% di bawah pohon karet, sedangkan pada tumpangsari dengan 

jagung berkurang 33%. 
7
 

Kedelai merupakan merupakan tanaman C3 yang cukup toleran terhadap 

naungan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Soverda at. al., telah dilakukan 

pengujian terhadap toleransi naungan kedelai, hasilnya terdapat beberapa varietas 

yang toleran terhadap naungan. Disebut tumbuhan C3 karena kedelai melakukan 

fiksasi karbon awal terjadi melalui rubisko, enzim siklus calvin yang menambahkan 

CO2 pada ribulosa bisfosfat. Tumbuhan C3 akan memproduksi sedikit makanan 

apabila stomatanya tertutup pada hari yang panas dan kering. Tingkat CO2 yang 

menurun pada daun akan mengurangi bahan ke siklus Calvin. 

                                                             
6 Edhi Turmudi. Kajian Pertumbuhan dan Hasil tanaman Dalam Sistem Tumpangsari Jagung 

dengan Empat Kultivar kedelai Pada Berbagai Waktu Tanam”. Vol. 4, No. 22. 2002 
7 Lisa Indried Pantilu, et.all. Respons Morfologi dan Anatomi Kecambah Kacang Kedelai 

(Glycine max (L.) Merill) terhadap Intensitas Cahaya yang Berbeda (Morphological and Anatomical 

Responses of The Soybean (Glycine max (L.) Merill) Sprouts to The Different Light Intensity). 2012. 

Manado.  
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Tumbuhan C3 tumbuh dengan karbon fiksasi C3 biasanya tumbuh dengan baik di 

area dimana intensitas sinar matahari cenderung sedang, temperature sedang dan 

dengan konsentrasi CO2 sekitar 200 ppm atau lebih tinggi, dan juga dengan air tanah 

yang berlimpah. Tumbuhan C3 harus berada dalam area dengan konsentrasi gas CO2  

yang tinggi sebab Rubisco sering menyertakan molekul O2 ke dalam RuBP sebagai 

pengganti molekul  CO2. Konsentrasi gas CO2 yang tinggi menurunkan kesempatan 

Rubisco untuk menyertakan molekul O2. Karena bila ada molekul O2 maka RuBP 

akan terpecah menjadi molekul 3-karbon yang tinggal dalam siklus Calvin, dan 2 

molekul glikolat akan dioksidasi dengan adanya oksigen, menjadi karbondioksida 

yang akan menghabiskan energi. 

Kimball menjelaskan bahwa tingkat kerapatan stomata juga berbeda-beda  pada 

setiap jenis tumbuhan. Perbedaan kerapatan stomata dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan seperti intensitas cahaya, temperatur dan konsentrasi CO2. Semakin tinggi 

intensitas cahaya, kerapatan stomata dipermukaan daun juga semakin meningkat. 
8
 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj : 61 

 

                               

                                                             
8
 John W. Kimball. Biologi Umum. Jakarta. Erlangga. 1983 
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Artinya : Demikianlah karena Allah (kuasa) memasukkan malam kedalam 

siang dan memasukkan siang kedalam malam, dan sungguh Allah 

Maha mendengar dan melihat. (QS. Al-Hajj 22 : 61)
9
 

 

Berdasarkan ayat yang terkandung diatas, menyatakan bahwasannya Allah SWT 

telah menciptakan siang hari, kemudian digantinya menjadi waktu malam hari. 

Sesungguhnya terdapat kekuasaan Allah SWT di dalamnya yang merupakan tanda-

tanda kebesaran-Nya. Salah satunya yaitu dibuktikan terdapat perbedaan kerapatan 

stomata antara tempat terang dan tempat teduh. 

Stomata erat kaitannya dengan aktivitas transpirasi. Menurut Lakitan transpirasi 

dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. 

Letak dan jarak stomata satu sama lain mempengaruhi intensitas penguapan. Jika 

jarak stomata terlalu dekat akan menghambat penguapan. Kegiatan transpirasi 

terpengaruh oleh faktor luar dan dalam. Faktor luar misalnya kecepatan angin, 

cahaya, air, kelembapan udara, suhu, dan tekanan udara. Cekaman kekeringan pada 

tumbuhan juga akan meningkatkan hormon ABA (abisic acid) dalam jaringan daun. 

Hal ini dapat menyebabkan stomata menutup serta transpirasi dan fotosintesis 

menurun. Adaptasi lain yang dilakukan tumbuhan dalam cekaman kekeringan adalah 

ukuran daun yang lebih kecil. Faktor dalam misalnya ketebalan daun, jumlah 

                                                             
9 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Tajwid dan Terjemah. Bandung. CV Diponegoro, 

2010. 
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stomata/mm
2
, adanya kutikula, banyak sedikitnya trikoma atau bulu daun, bentuk 

serta lokasi stomata dipermukaannya.  

Stomata ditemukan pada sebagian besar pemukaan tanaman misalnya daun, 

batang, tetapi yang terbanyak terdapat pada daun.
10

 Fungsi utama stomata adalah 

sebagai keluar massuknya zat dari luar ke dalam atau sebaliknya dalam proses 

transpirasi, sebagai pertukaran gas CO2 yang diperlukan tumbuhan untuk 

melangsungkan proses fotosintesis. 

Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi fotosintesis dan proses 

metabolisme tanaman.
11

 Ada tiga faktor cahaya yang penting yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu intensitas, kualitas dan 

fotoperiodesitas. Jika intensitas cahaya berada dalam kisaran yang optimum untuk 

pertumbuhan serta perkembangan tanaman, maka akan diperoleh hasil panen yang 

tinggi. Namun jika intensitas cahaya berada dibawah atau diatas kisaran optimum, 

maka jumlah energi yang tersedia untuk penggabungan  CO2 dan air menjadi sangat 

rendah, sehingga pembentukan karbohidrat menjadi tertekan. Akibatnya, terjadi 

penurunan hasil panen.
12

 

Adaptasi tanaman terhadap naungan melalui dua mekanisme yaitu mekanisme 

penghindaran (avoidance) dan mekanisme toleransi (tolerance). Mekanisme 

                                                             
10

 Faizul izza, Karakteristik Stomata Tempuyung (Sonchus arvensis L.)  dan Hubungannya 

dengan Transpirasi Tanaman di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2015. 
11

 Zulkarnain. Dasar-dasar holtikultura. Jakarta: Bumi Aksara, 2014. h. 60 
12

  Ibid , h. 62 
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penghindaran berkaitan dengan perubahan anatomi dan morfologi daun untuk 

memaksimalkan penangkapan cahaya dan fotosintesis yang efisien, seperti 

peningkatan luas daun dan kandungan klorofil b, serta penurunan tebal daun, rasio 

klorofil a/b, jumlah kutikula, lilin, bulu daun, dan pigmen antosianin. Mekanisme 

toleransi (tolerance) berkaitan dengan penurunan titik kompensasi cahaya serta 

respirasi yang efisien. Tanaman naungan ditandai dengan rendahnya  titik kompensasi 

cahaya sehingga dapat mengakumulasi produk fotosintat pada tingkat cahaya yang 

rendah dibandingkan dengan tanaman cahaya penuh. 

Hale dan Orchut menjelaskan bahwa kemampuan tanaman dalam mengatasi 

cekaman intensitas cahaya rendah pada umumnya tergantung pada kemampuannya 

melanjutkan fotosintesis dalam kondisi intensitas cahaya rendah. Kemampuan 

tersebut diperoleh melalui peningkatan luas daun sebagai cara mengurangi 

penggunaan metabolit serta mengurangi jumlah cahaya yang ditransmisikan dan yang 

direfleksikan. Peningkatan luas daun selain memungkinkan peningkatan luas bidang 

tangkapan, juga menyebabkan daun menjadi lebih tipis. Pengurangan ketebalan daun 

berkaitan langsung dengan panjang dan susunan lapisan palisade, semakin panjang 

sel palisade maka  daun akan semakin tebal. Pada intensitas cahaya tinggi sel-sel 

palisade lebih panjang dan tersusun atas dua atau tiga lapisan, sedangkan pada 

intensitas cahaya rendah, palisade lebih pendek dan pada umumnya terdiri dari hanya 
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satu lapis. Dalam kondisi demikian, kloroplas akan terorientasi pada permukaan daun 

bagian atas secara paralel sehingga daun tampak lebih hijau.
13

 

Penyinaran mempengaruhi proses fotosintesis, tetapi yang terpenting intensitas 

cahaya berpengaruh terhadap pembesaran dan diferensiasi sel. Ruas batang tanaman 

lebih panjang dan tersusun dari sel-sel berdinding tipis dengan ruang antar sel lebih 

besar, jaringan pengangkut dan penguat lebih sedikit. Intensitas cahaya yang rendah 

juga membuat tanaman memiliki daun berukuran lebih besar, lebih tipis, ukuran 

stomata lebih besar, lapisan sel epidermis tipis, jumlah daun lebih banyak dan ruang 

antar sel lebih banyak.
14

 Agar mampu beradaptasi pada lingkungan dengan intensitas 

cahaya rendah, tanaman mengalami berbagai perubahan pada tingkat molekuler, 

biokimia, anatomi, morfologi, dan fisiologi. 

Pada tempat yang ternaungi terjadi penurunan jumlah stomata, disebabkan karena 

pada tempat yang ternaungi suhunya lebih rendah dan kelembapannya lebih tinggi 

dibandingkan ditempat yang terang. Dalam kondisi demikian laju transpirasi akan 

lebih rendah sehingga tanaman mengadaptasikan dengan cara menurunkan kerapatan 

stomata. Menurut Schluter kerapatan stomata dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

selama daun berkembang, kerapatan stomata tidak akan berubah setelah daun-daun 

menjadi dewasa. 

                                                             
13 La Muhiria. Kartika Ningtyas. Adaptasi tanaman kedelai terhadap intensitas cahaya rendah : 

karakter daun untuk efisiensi penengkapan cahaya. Vol. 34, No 3. h. 133-140. 2006 
14

 Sri Haryanti. Respon Pertumbuhan Jumlah dan Luas Daun Nilam (Pogostemon cablin 

Benth) pada Tingkat Naungan yang Berbeda. h. 20-26 
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Pembentukan stomata dikendalikan oleh factor genetic dan berbagai factor 

lingkungan, diantaranya factor intensitas cahaya, suhu dan kelembapan. Secara 

genetic suatu genotip mungkin memiliki jumlah stomata tertentu. Tetapi 

meningkatnya luas daun akibat rendahnya intensitas cahaya maka jumlah stomata 

persatuan luas menjadi berkurang. 

Berdasarkan uaraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui “Perbedaan Kerapatan Stomata Daun Pada Tumbuhan Kedelai 

(Glycine max (L.) Merril.) pada Tempat Terang dan Teduh” 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah : 

1. Kurangnya lahan tanam menyebabkan produktifitas kedelai menurun. 

2. Pengaruh kondisi lingkungan di tempat terang dan teduh terhadap kerapatan 

stomata daun tumbuhan kedelai (Glycine max (L.) Merril.) 

3. Respon tumbuhan kedelai terhadap suatu kondisi lingkungan dapat 

mempengaruhi morfologi dan anatomi dari tumbuhan kedelai. 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah, penelitian difokuskan pada perbedaan kerapatan 

stomata daun tumbuhan kedelai (Glycine max (L.) Merril.) di tempat terang dan 

teduh. 

D. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : apakah terdapat perbedaan  kerapatan stomata daun tumbuhan 

kedelai (Glycine max (L.) Merril.) di tempat terang dan  tempat teduh 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain: untuk mengetahui perbedaan  

kerapatan stomata daun tumbuhan kedelai (Glycine max (L.) Merril.) pada  tempat 

terang dan  tempat teduh. 

 

 

F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang baik kepada sekolah dalam pembaharuan desain 

pembelajaran petunjuk praktikum guna meningkatkan prestassi belajar siswa. 

2. Bagi guru, sebagai sumbangan pemikiran bagi guru dalam pengembangan 

petunjuk praktikum materi pokok jaringan tumbuhan SMA Kelas XI 

3. Bagi peserta didik, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar pada materi jaringan tumbuhan kelas XI semester 1. 

4. Bagi peneliti lain. Dapat menambah pengetahuan tentang perbedaan kerapatan 

stomata daun tumbuhan kedelai pada tempat terang dan teduh. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kedelai 

Kedelai (Glycine max (L.) Merril.), sampai saat ini diduga berasal dari 

kedelai liar China, Manchuria dan Korea. Rhumphius menyatakan bahwa pada 

tahun 1750 kedelai sudah mulai dikenal sebagai bahan makanan dan pupuk 

hijau di Indonesia. Kedelai merupakan salah satu tanaman sumber protein 

yang penting di Indonesia.
15

 

Indonesia mempunyai iklim tropis yang cocok untuk pertumbuhan 

kedelai, kearena kedelai menghendaki suhu yang cukup panas. Pada umumnya 

pertumbuhan kedelai sangat ditentukan oleh ketinggian tempat dan biasanya 

akan tumbuh baik pada ketinggian tidak lebih dari 500 meter diatas 

permukaan air laut. Namun demikian, diatas batas itu kedelai masih bisa 

ditanam dengan hasil yang masih memadai.
16

 

Kedelai sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Pertumbuhannya 

dapat lebih baik pada struktur tanah yang gembur, bebas rumput dan cara 

bercocok tanam yang baik. Respon kedelai terhadap perubahan lingkungan 

akan menjadi lebih menguntungkan dengan memilih varietas yang sesuai 

                                                             
15

 Suprapto. Bertanam Kedelai. Jakarta. Penebar Swadaya. 1999. h. 1 
16

 Suprapto. Ibid. h. 8 



27 
 

waktu tanam, pemupukan dan populasi tanaman yang tepat.  Tanaman kedelai 

dapat tumbuh dengan baik pada tanah subur dengan pengairan yang baik, 

yang dikehendaki yaitu adanya curah hujan sekitar 400 mm selama 3-4 bulan 

musim pertanamannya, tahan pada kekeringan yang moderat kecuali pada 

masa pembungaan dan pembuahan.
17

 

 

Gambar 2.1. Daun Kedelai (Glycine max (L) Merril.) 

(Sumber : Anonim) 

 

Kedelai selama ini telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, 

yaitu seperti tempe, tahu, tauco, susu, dll. 
18

 

 

 

                                                             
17 Wisnu Cahyadi. Kedelai khasiat dan teknologi. Jakarta. h.8 
18

 Andriansyah. Membuat Tempe Kedelai. Surabaya. Karya Anda. 1994. h. 32 
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1. Keguanaan dan Kandungan Kedelai 

Kedelai mengandung protein 35%, bahkan pada varietas unggul kadar 

proteinnya dapat mencapai 40-43%. Dibandingkan dengan beras, jagung, 

tepung singkong, kacang hijau, daging, ikan segar dan telur ayam, kedelai 

mempunyai kandungan protein lebih tinggi hampir menyamai kandungan 

protein pada susu skim kering.  

Table 2.1 Kandungan Kedelai 

Komponen Jumlah 

Kalori (kkal) 331,0 

Protein (gram) 34,9 

Lemak(gram) 18,1 

Karbohidrat(gram) 34,8 

Kalsium (mg) 227,0 

Fosfor (mg) 585,0 

Besi (mg) 8,0 

Vitamin A (SI) 1100 

Vitamin B1 (mg) 1,1 

Air (gram) 7,5 

 

Kedelai dapat diolah menjadi tempe, keripik tempe, tahu, kecap, susu dan 

lain-lain. Proses pengolahan kedelai menjadi berbagai makanan pada 
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umumnya merupakan proses yang sederhana, dan peralatan yang digunakan 

cukup dengan alat-alat yang biasa dipakai di rumah tangga. 

Kedelai merupakan sumber protein nabati yang efisien, dalam arti bahwa 

untuk memperoleh jumlah protein yang cukup diperlukan kedelai dalam 

jumlah yang kecil. Kedelai dibagi menjadi dua golongan, pertama berdasarkan 

jenisnya, yaitu kedelai putih/kuning, kedelai coklat, kedelai hijau dan kedelai 

hitam. Kedua, menurut umurnya terbagi atas umur pendek (60-80 hari), 

sedang (90-100hari) dan panjang (110-120hari). 

Nilai protein kedelai jika difermentasi dan dimasak akan memiliki mutu 

yang lebih baik dari jenis kacang-kacangan lainnya. Di samping itu, protein 

kedelai merupakan satu-satunya leguminosa yang mengandung semua assam 

amino esensial. 
19

 

2. Syarat Tumbuh Kedelai 

Tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik pada berbagai jenis tanah, 

terutama pada jenis tanah aluvial, grumusol, latosol, dan endasol. Derajat 

keasamaan tanah (pH tanah) yang diinginkan oleh tanaman kedelai berkisar 

antara 5,8 sampai 6,8. Selaian itu persediaan tanahnya juga harus cukup 

tersedia selama pertumbuhan tanaman. Intensitas sinar matahari, lama 

penyinaran serta suhu udara juga berpengaruh pada tanaman kedelai, terutama 

pada saat tanaman berbunga. Sedangkan ketinggian tempat tumbuh tanaman 

                                                             
19 Suprapto. Op. Cit. h. 6-7 
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dari permukaan air laut yang diinginkannya mulai dari 0-250 m dpl (meter 

dari permukaaan laut).
20

  

                                                             
20

 Andriansyah. Op. Cit. h. 30 
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3. Taksonomi Kedelai 

Kedelai termasuk kedalam famili lenguminose (kacang-kacangan). 

Klasifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut : 

 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo   : Rosales 

Familia  : Leguminoceae 

Genus  : Glycine 

Spesies  : Glycine max (L) Merril.  

 

4. Morfologi Kedelai. 

Secara morfologi pertumbuhan tanaman kedelai mencakup organ-organ 

seperti biji, akar dan bintil akar, batang, daun, bunga dan polong.
21

 

Kedelai sangat  peka terhadap perubahan faktor lingkungan. 

Pertumbuhannya dapat lebih baik pada struktur tanah yang gembur, bebas 

rumput dan cara bercocok tanam yang baik. Respon kedelai terhadap 

perubahan faktor lingkungan akan menjadi lebih menguntungkan dengan 

memilih varietas yang sesuai, waktu tanam pemupukan dan populassi tanaman 

yang tepat. Pemilihan ini dapat tercapai apabila kita mengetahui begaimana 

kedelai itu tumbuh. 

 

                                                             
21

 Adisarwanto. Kedelai Tropika Produktivitas 3 ton/ha. Jakarta. Penebar Swadaya. 2014. 

h.25 
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1. Biji  

Biji kedelai berkeping dua yang terbungkus oleh kulit biji. Embrio 

terletak diatara keping biji.
22

 Bentuk biji kedelai tidak sama tergantung 

dengan varietas ada yang berbentuk bulat , agak gepeng atau bulat 

telur. Namun, sebagian besar biji kedelai berbentuk bulat telur. Ukuran 

dan warna biji kedelai juga tidak sama. Akan tetapi, sebagian besar 

berwarna kuning dan sedikit berwarna hitam dengan ukuran biji yang 

dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu berbiji kecil (10g /100 

biji), berbiji sedang (10-12 g / 100 biji), berbiji sedang (13-15 g / 100 

biji). 

2. Akar dan Bintil Akar. 

Akar tanaman kedelai terdiri atas akar tunggang, akar akar sekunder 

yang tumbuh dari akar tunggang, serta akar cabang yang tumbuh dari 

akar sekunder.
23

 Pada tanah yang gembur, akar ini dapat menembus 

tanah sampai kedalaman 1,5 m. Pada akar lateral terdapat bintil-bintil 

akar yang merupakan kumpulan bakteri rhizobium pengikat N dari 

udara. Bintil akar ini biasanya akan terbentuk 15-20 hari setelah 

tanam.
24

 Bintil akar ini sangat berperan dalam proses fiksasi N2 yang 

sangat dibutuhkan oleh tanaman kedelai untuk kelanjutan 

                                                             
22

 Suprapto. Op. Cit. h. 13 
23

 Adisarwanto. Op. Cit. h. 25 
24

 Suprapto. Op. Cit. h. 13 
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pertumbuhannya khususnya dalam aspek penyediaan unsur hara 

nitrogen. Hal ini lah yang menyebabkan tanaman kedelai tidak banyak 

memerlukaan tambhan pupuk nitrogen pada awal pertumbuhannya.
25

 

3. Batang 

Kedelai berbatang semak, dengan tinggi batang antara 30-100 cm. 

setiap batang dapat membentuk 3-6 cabang.
26

 Pertumbuhan batang 

dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe determinate dan indeterminate. 

ciri tipe determinit apabila pada akhir fase generatif pada pucuk batang 

tanaman kedelai ditumbuhi polong, sedangkan tipe indeterminit pada 

pucuk batang tanaman masih terdapat daun yang tumbuh. Jumlah buku 

pada batang akan bertambah sesuai pertambhan umur tanaman, tetapi 

pada kondisi normal jumlah buku berkisar 15-20 buku dengan jarak 

anta buku sekitar 2-9 cm. Batang tanaman kedelai ada yang bercabang 

dan adapula yang tidak bercabang.  

4. Daun 

Daun kedelai hampir seluruhnya trifoliat (menjari tiga) dan jarang 

sekali mempunyai empat atau lima jari daun. Bentuk daun tanaman 

kedelai bervariasi yakni antara oval dan lanceolate, tapi untuk 

praktisnya diistilahkan dengan berdaun lebar (broad leaf) dan berdaun 

sempit (narrow leaf). Di Indonesia, kedelai berdaun lebar, walaupun 

                                                             
25

 Adisarwanto. Op. Cit. h. 26 
26

 Suprapto.  Op. Cit. h. 14 
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dari aspek penyerapan sinar matahari tanaman kedelai berdaun lebar 

menyerap sinar matahari lebih banyak daripada yang berdaun sempit. 

Namun keunggullan tanaman berdaun sempit adalah sinar matahari 

akan lebih mudah menerobos di antara kanopi daun sehingga memacu 

pembentukan bunga. 

5. Bunga 

Bunga kedelai termasuk bunga sempurna, artinya dalam setiap bunga 

terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Bunga pada 

tanaman kedelai pada umumnya tumbuh pada ketiak daun, yakni 

setelah buku kedua, tetapi terkadang bunga dapat pula berbentuk pada 

cabang tanaman yang mempunyai daun. Penyerbukan terjadi pada saat 

mahkota bunga masih menutup, sehingga kemungkinan terjadinya 

kawin silang secara alami sangat kecil. Bunga berwarna ungu atau 

putih. Tidak semua bunga dapat menjadi polong walaupun telah terjadi 

penyerbukan secara sempurna. 

6. Polong 

Polong kedelai pertama kali muncul sekitar 10-14 hari setelah bunga 

pertama terbentuk. Warna polong yang baru tumbuh berwarna hijau 

dan selanjutnya akan berubah menjadi kuning atau coklat pada saat 

panen. Pembentukan dan pembesaran polong akan meningkat sejalan 

dengan bertambahnya umur dan jumlah bunga yang terbantuk. Jumlah 
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polong yang terbentuk beragam, yakni 2-10 polong pada setiap 

kelompok bunga pada ketiak daunnya. Sementara itu jumlah polong 

yang dapat dipanen berkisar 20-200 polong pertanaman, tergantung 

pada varietas kedelai yang ditanam dan didukung kondisi lingkungan 

tumbuh. Warna polong masak dan ukuran biji antara posisi paling 

bawah dengan polong paling atass akan sama selama periode 

pengisian dan pemasakan polong optimal, yaitu antara 50-75 hari. 

Periode waktu tersebut dianggap optimal untuk proses pengisian biji 

dalam polong yang terletak disekitar pucuk tanaman.  

5. Varietas 

Suksesnya pertanaman kedelai di daerah tropika sangat tergantung pada 

daya adaptasi varietas kedelai unggul yang dikembangkan dan kesesuaian dengan 

kondisi lingkungan tumbuhnya. Penggunaan varietas unggul yang adaptif 

merupakan penunjang pokok dalam usaha tani kedelai sehingga bisa diperoleh biji 

kedelai berkualitas tinggi. Varietas kedelai unggul yang telah dilepas mempunyai 

jangkauan daya adaptasi yang baik pada seluruh tipe agroekologi lahan dan sentra 

pertanaman kedelai.
27

 Berdasarkan umurnya, varietas unggul yang ada dibedakan 

                                                             
27 Adisarwanto. Op. Cit. h. 28-30 
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menjadi varietas genjah berumur kurang dari 80 hari, varietas sedang berumur 81-

89 hari, dan varietas dalam berumur lebih dari 90 hari.
28

 

B. Fotosintesis 

Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya, dan sintesis yang 

berarti menyusun. Jadi fotosintesis dapat diartikan sebagai sesuatu 

penyusunan senyawa kimia kompleks yang memerlukan energi cahaya. 

Sumber energi cahaya alami adalah matahari. Proses ini dapat berlangsung 

karena adanya suatu pigmen tertentu dengan bahan CO2 dan H2O. Cahaya 

matahari terdiri atas beberapa spektrum mempunyai panjang gelombang 

berbeda, sehingga pengaruhnya terhadap proses fotosintesis juga berbaeda.
29

 

Fotosintesis merupakan suatu proses biologi yang kompleks, proses ini 

menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh 

klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Seperti halnya mitokondria, kloroplas 

mempunyai membran luar dan membran dalam. Membran dalam mengelilingi 

suatu stroma yang mengandung enzim yang larut dalam struktur membran 

yang disebut tilakoid. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain air, konsentrasi CO2, suhu, umur daun, translokasi karbohidrat dan 

                                                             
28

 Adisarwanto, Rini Wudianto. Meningkatkan hasil panen kedelai. Bogor. Penebar Swadaya. 

1999 
29

 Budi Utomo, Fotosintesis Pada Tumbuhan, Karya Ilmiah (Medan : Universitas Sumatra 

Utara, 2007), h. 5 
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cahaya. Tetapi yang menjadi faktor utama fotosintesis agar dapat berlangsung 

aadalah cahaya, air, dan karbondioksida.
30

 

1. Fotosintesis Tumbuhan C3 dan C4 

Berhubungan dengan jalan metabolisme karbon dalam proses 

fotosintesis , proses fotosintesis dari tanaman kedelai adalah fiksasi karbon 

C3. Dalam proses ini prinsipnya mengkonversi gas karbon dioksida dan 

ribulose bisphosphate (RuBP yaitu suatu gula carbon 5) ke dalam 3-

phosphoglycerate melalui reaksi berikut : 

6 CO2 + 6 Rubp 12 3-phosphoglyserat 

Berdasarkan tipe fotosintesis, tumbuhan dibagi ke dalam tiga 

kelompok besar, yaitu C3, C4, dan CAM (crassulacean acid metabolism). 

Tumbuhan C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering 

dibandingkan dengan tumbuhan C3. Namun tanaman C3 lebih adaptif pada 

kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi. Sebagian besar tanaman pertanian, 

seperti gandum, kentang, kedelai, kacang-kacangan, dan kapas merupakan 

tanaman dari kelompok C3. 

Tanaman C3 dan C4 dibedakan oleh cara mereka mengikat CO2 dari 

atmosfir dan produk awal yang dihasilkan dari proses assimilasi. tumbuhan 

C3 tumbuh dengan karbon fiksasi C3 biasanya tumbuh dengan baik di yang 

                                                             
30

 John W Kimball. Biologi Umum. Jakarta. Erlangga, 1983. h. 171-181 
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intensitas sinar mataharinya cenderung sedang, temperature sedang dan 

dengan konsentrasi CO2 sekitar 200 ppm atau lebih tinggi, dan juga dengan air 

tanah yang berlimpah. Tumbuhan C3 harus berada dalam area dengan 

konsentrasi gas CO2 yang tinggi sebab Rubisco sering menyertakan molekul 

oksigen ke dalam RuBP sebagai pengganti molekul CO2. Konsentrasi gas CO2 

yang tinggi menurunkan kesempatan Rubisco untuk menyertakan molekul 

oksigen. Karena bila ada molekul oksigen maka RuBP akan terpecah menjadi 

molekul 3-karbon yang tinggal dalam siklus Calvin, dan 2 molekul glikolat 

akan dioksidasi dengan adanya oksigen, menjadi CO2 yang akan 

menghabiskan energi sel. 

Perbedaan tumbuhan C3 dan C4 adalah cara kedua tumbuhan 

memfiksasi CO2. Pada tumbuhan C3, CO2 hanya difiksasi RuBP oleh 

karboksilase RuBP. Karboksilase RuBP hanya bekerja apabila CO2 jumlahnya 

berlimpah. Tetapi pada sintesis C4,enzim karboksilase PEP memfiksasi CO2 

pada akseptor karbon lain yaitu PEP. Karboksilase PEP memiliki daya ikat 

yang lebih tinggi terhadap CO2 daripada karboksilase RuBP. Oleh karena 

itu,tingkat CO2 menjadi sangat rendah pada tumbuhan C4, jauh lebih rendah 

daripada konsentrasi udara normal dan CO2 masih dapat terfiksasi ke PEP 

oleh enzim karboksilase PEP. Sistem perangkap C4 bekerja pada konsentrasi 

CO2 yang jauh lebih rendah. 
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Gambar 2.2 Siklus calvin 

Sumber : Anonim 

 

Pada tanaman C4, CO2 diikat oleh PEP (enzym pengikat CO2 pada 

tanaman C4) yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak terjadi kompetisi 

antara CO2 dan O2. Lokasi terjadinya assosiasi awal ini adalah di sel-sel 

mesofil (sekelompok sel-sel yang mempunyai klorofil yang terletak di bawah 

sel-sel epidermis daun). CO2 yang sudah terikat oleh PEP kemudian ditransfer 

ke sel-sel “bundle sheath” (sekelompok sel-sel di sekitar xylem dan phloem) 
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dimana kemudian pengikatan dengan RuBP terjadi. Karena tingginya 

konsentasi CO2 pada sel-sel bundle sheath ini, maka O2 tidak mendapat 

kesempatan untuk bereaksi dengan RuBP, sehingga fotorespirasi sangat kecil 

and G sangat rendah, PEP mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap CO2, 

laju assimilasi tanaman C4 hanya bertambah sedikit dengan meningkatnya 

CO2. Sehingga, dengan meningkatnya CO2 di atmosfir, tanaman C3 akan lebih 

beruntung dari tanaman C4 dalam hal pemanfaatan CO2 yang berlebihan. 

 

Gambar 2.3 Siklus fotosintesis C4 

Sumber : Anonim 
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C. Transpirasi 

 Transpirasi merupakan penguapan yang terjadi pada tumbuhan melalui 

permukaannya. Peristiwa ini biasanya berhubungan dengan kehilangan air 

melalui stomata, kutikula, atau lentisel.
31

 Kehilangan air terbesar pada 

tumbuhan berlangsung melalui stomata daun. Kehilangan air dari jaringan 

tumbuhan yang lainnya dapat saja terjadi, tetapi porsi kehilangan tersebut 

sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui stomata daun. Luasnya 

permukaan daun dan juga banyaknya paparan cahaya matahari pada daun, 

menyebabkan daun menjadi tempat lewatnya kehilangan air terbesar di 

bandingkan pada bagian tubuh tumbuhan yang lainnya.
32

 

Transpirasi yang berlangsung pada tumbuhan dapat memberikan 

beberapa keuntungan bagi tumbuhan tersebut. keuntungan yang diberikan 

misalnya dalam mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh 

xilem. Unsur hara sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tetap efisien dalam 

menjalankan proses pertumbuhannya. Keuntungan yang lain dari transpirasi 

yaitu dapat menjaga turgiditas sel tumbuhan agar tetap pada kondisi optimal, 

dan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas suhu daun.
33

 Kegiatan 

transpirasi berpengaruh oleh banyak faktor, baik faktor-faktor internal (dalam) 

                                                             
31

Frank B Salisbury dan W Ross, Fisiologi Tumbuhan Jilid 1. Bandung :ITB, 1995h. 71 
32

 Dwidjoseputro,Pengantar Fisiologi Tumbuhan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1994, h. 92 

 
33

Benyamin Lakitan, Dasar-dasr Fisiologi Tumbuhan . (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2011), h.53-55. 
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maupun faktor-faktor eksternal (luar). Farktor-faktor internal yang 

berpengaruh terhadap transpirasi yaitu besar kecilnya daun, tebal tipisnya 

daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu 

pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan lokasi stomata. 

Faktor-faktor eksternal atau faktor dalam yaitu seperti radiasi, temperatur atau 

suhu, kebebasan udara, tekanan udara, angin, serta keadaan air di dalam tanah. 

Semua ini merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap banyak atau 

sedikitnya transpirasi yang terjadi pada suatu tumbuhan.
34

 

Laju transpirasi mempunyai relasi dengan jenis tanaman dan populasi 

tanaman. Perbedaan jenis tanaman berpengaruh terhadap laju transpirasinya. 

Setiap vegetasi mempunyai struktur akar dan tajut yang berbeda-beda. 

Struktur tajuk, fisiologi tanaman, dan indeks luas daun berpengaruh terhadap 

transpirasi. Tingkat curah hujan dan temperatur merupakan faktor lingkungan 

sebagaimana di ungkapkan di atas. Curah hujan sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan laju transpirasi tanaman. 

Proses transpirasi terjadi ketika air bergerak dari daun yang 

mempunyai tingkat kelembaban yang lebih tinggi menuju atmosfir yang lebih 

kering, sehingga temperatur udara mempunyai pengaruh terhadap laju 

transpirasi. Naiknya suhu di lingkungan membuat udara mampu membawa 

lebih banyak kelembaban, maka transpirasi meningkat dan bukaan stomatapun 
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akan berpengaruh. Udara membawa lebih banyak CO2 dan mengusir uap air, 

menyebabkan penguapan dan penyerapan CO2 meningkat. Air akan keluar 

secara difusi melalui pori stomata, sedangkan CO2 akan masuk melalui pori 

yang sama dengan pori tempat keluarnya air.
35

 

Pengangkutan umsur hara akan berlangsung lebih cepat jika transpirasi 

berlangsung secara optimal. Sel tumbuhan akan diyakini akan berfungsi 

optimal pada tingkat turgiditas tertentu, dimana jika turgiditasnya menjadi 

lebih rendah maka sel tersebut akan menurun fungsinya. Jika tekanan internal 

sel (turgor) melampaui batas elastisitas dinding sel, maka sel tersebut akan 

pecah. Transpirai juga merupakan suatu proses pendinginan. Saat siang hari, 

radiasi matahari yang diserap daun akan meningkatkan suhu daun. Jika 

transpirasi berlangsung maka peningkatan suhu daun ini dapat dihindari. 

D. Stomata  

Stomata berasal dari kata Yunani : stoma yang mempunyai arti lubang atau 

porus. Jadi stomata adalah porus atau lubang-lubang yang terdapat pada 

epidermis yang masing-masing dibatasi oleh dua buah “guard cell” atau sel-

sel penutup.
36

 Dengan mengubah bentuknya, sel penutup mengatur pelebaran 

dan penyempitan celah. Sel yang mengelilingi stomata dapat berbentuk sama 

atau berbeda dengan sel lainnya. Sel yang berbeda bentuk dinamakan sel 
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tetangga, yang kadang-kadang berbeda juga isinya. Sel tetangga berperan 

dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup yang 

mengatur lebar celah. Stomata ditemukan pada sebagian besar pemukaan 

tanaman misalnya daun, batang, dan akar tetapi yang terbanyak terdapat pada 

daun. Sebagian besar pohon angiosprermae daundaunnya mempunyai stomata 

pada permukaan bawah, sehingga disebut hipostomatus. Sedang pada daun 

tanaman akuatik yang mengapung, stomata hanya terdapat pada permukaan 

atas daun, pada tanaman lainnya stomata terdapat pada kedua 

permukaannya.
37

 

1. Bagian-bagian Stomata 

Ternyata pula bahwa sebuah stomata itu terdiri dari beberapa bagianm 

yaitu (a) bagian sel penutup (b) bagian celah (c) bagian yang merupakan sel 

tetangga (d) ruang udara dalam, yang masing masing dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Sel penutup 

Sel penutup terdiri dari sepasang sel yang kelihatannya simetris, 

umumnya berbentuk ginjal, pada dinding sel atas dan sel bawah keliahatan 

pula adanya alat yang berbentuk sebagai tirai. Kadang-kadang birai tersebut 

hanya terdapat pada dinding sel bagian atas. 

                                                             
37

 Sri Haryanti, Tetrinicia Meirina. Optimalisasi pembukaan porus stomata daun kedelai 

(glyane max (L) Merril.) pada pagi hari dan sore hari. Semarang. Jurnal Bioma. 2009. Vol 11. No 1. 
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b. Celah (Porus) 

Diantara kedua ssel penutup akan terdapat celah (porus) yang 

merupakan lubang kecil. Dalam hal ini sel penutup dapat mengatur menutup 

dan membukanya porus tersebut. Porus dapat berhubungan dengan udara di 

lingkungan luar sangat dibantu dengan adanya rongga depan dan birai-birau 

atas demikian pula hubungannya dengan ruang udara dalam yang dibantu 

dengan adanya rongga belakang dan birai-birai bawah. 

c. Sel tetangga 

Yang dimaksud dengan sel tetangga adalah sel-sel yang memang 

berdampingan atau yang berada di sekitar sel-sel penutup atau dapat 

dikatakan juga mengelilingi sel-sel penutup. Sel-sel tetangga tadi dapat terdiri 

dari dua buah atau lebih secara khusus melangsungkan fungsinya dengan 

berasosiasi dengan sel-sel penutup. Sel-sel tetangga yang dinamakan pula 

sebagai “subsidiary cells” keadaannya memang dapat dibedakan dari sel-sel 

epidermis lainnya. 

d. Ruang udara dalam 

Ruang udara dalam merupakan suatu ruang antar sel yang besar, yang 

berfungsi ganda yaitu bagi fotosintesis dan transpirasi dan juga respirasi. 

Ruang udara dalam ini memiliki hubungan yang teratur dengan ruang-ruang 

antar sel lainnya sampai yang letaknya di bagian daalam. Keadaan demikian 
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sangat menjamin hubungan yang lancar antara bagian dalam dengan udara 

luar, terutama dalam pelaksanaan pertukaran gas, seperti misalnya gas CO2 

yang sangat penting bagi penyelenggaraan proses fotosintesis.
38

 

E. Adaptasi Tumbuhan Terhadap Naungan 

Pada pohon, semak, dan beberapa tumbuhan herba, sebagian daunnya 

berkembang di bawah naungan daun tumbuhan lainnya dan selama 

perkembangannya memperoleh ciri yang sangat menyerupai daun tumbuhan 

naungan yang sesungguhnya. Daun tersebut dinamakan daun naungan, lawan 

dari daun matahari yang berkembang pada cahaya terang. Pada tumbuhan 

dikotil, daun naungan berukuran lebih besar tapi lebih tepis dibandingan 

dengan daun matahari. Daun matahari menjadi lebih tebal daripada daun 

naungan karena membentuk sel palisade yang lebih panjang atau membentuk 

tambahan lapisan sel palisade. Berdasarkan bobot, daun naungan umumnya 

juga mempunyai klorofil lebih banyak, khususnya klorofil b, terutama karena 

tiap kloroplas mempunyai lebih banyak grana dibandingkan dengan pada daun 

matahari. Kloroplas daun naungan mempunyai protein stroma total lebih 

sedikit, termasuk rubisco, dan mungkin juga protein pengangkut elektron 

tilakoid lebih sedikit daripada daun matahari. Jadi, daun naungan 

menggunakan semua cahaya dalam jumlah terbatas yang mengenainya. 
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Kloroplas di daun yang sangat ternaungi menjadi tersusun secara fototaksis ( 

di dalam sel ) dalam pola yang maksimumkan penyerapan cahaya. Tangkai 

daun dikotil juga tanggap terhadap arah dan intensitas cahaya dengan cara 

membengkok, menyebabkan helai daun bergerak ke tempat yang kurang 

ternaungi. Semua faktor tersebut memungkinkan terjadinya penambahan CO2 

neto pada tingkat radiasi yang rendah dengan kebutuhan energi minimum 

untuk menghasilkan dan memelihara perangkat fotosintesis. 

Daun dewasa memperlihatkan daya adaptasi yang sangat rendah 

terhadap kedua keadaan tersebut selama perkembangannya, terutama adaptasi 

terhadap naungan. Tentu terdapat keterbatasan adaptasi karena faktor genetik. 

Tumbuhan fakultatif C3 dan beberapa tumbuhan matahari C4 tertentu agak 

beradaptasi terhadap naunga dengan menghasilkan sifat morfologi dan 

fotosintetik mirip dengan tumbuhan naungan. Jadi, titik kompensasi 

cahayanya menurun (terutama disebabkan respirasinya jauh lebih lambat), 

fotosintesisnya jauh lebih lambat, dan menjadi jenuh pada tingkat cahaya yang 

lebih rendah. Tumbuhan tersebut lambat laun mengembangkan kemampuan 

untuk tumbuh di bawah naungan, tapi pertumbuhannya lambat. 

Adaptasi yang sebaliknya dari kondisi naungan ke cahaya lebih tidak 

lazim. Tumbuhan naungan biasanya tidak dapat dipindah ke cahaya matahari 
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langsung tanpa menghambat fotosintesis dan kematian daun dewasa dalam 

beberapa hari. 

Beberapa penelitian, yaitu tentang klon naungan dan klon matahari. 

Ditempatkan pada yang satu asli habitat terbuka dan yang lainnya asli tempat 

hutan ternaung. Klon dari masing-masing tipe tersebut ditumbuhkan pada 

tingkat cahaya kemudian diukur. Tapi, seperti yang diperkirakan, klon 

matahari dari spesies yang sama, berfotosintesis jauh lebih cepat bila tumbuh 

pada cahaya yang tinggi daripada ketika tumbuh di cahaya yang rendah.
39

 

F. Perbedaan tumbuhan C3 dan C4 

1. Tanaman C3 

- Lebih adiktif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi. 

- Enzim yang menyatukan CO2 dengan RuBP, juga dapat mengikat O2 

pada saat yang bersamaan untuk proses fotorespirasi. 

- Karbondioksida masuk ke siklus kalvin secara langsung 

- Tumbuhan C3 membentuk senyawa awal yang berbentuk karbon 3 

(fosfogliserat) 
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Gambar 2.4 Penampang tumbuhan C3 

Sumber : Anonim 

 

 

 

2. Tanaman C4 

- Adaptif di daerah panas dan kering 

- CO2 diikiat oleh PEP yang tidak dapat mengikat O2sehingga tidak 

terjadi kompetisi antara CO2 dan O2. 

- Tidak mengikat karbondioksida secara langsung. 

- Sel seludang pembukuh berkembang dengan baik dan banyak 

mengandung kloroplas. 

- Fotosintesis terjadi di dalam sel mesofil dan sel seludang pembuluh. 
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- Pengikatan CO2 di udara melalui lintasan C4 di sel mesofil dan 

reduksi karbon melalui siklus calvin (siklus c3) didalam seludang 

pembuluh. 

 

 

Gambar 2.5 Penampang tumbuhan C4 

Sumber : Anonim 

 

G. Analisis Materi Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran biologi antara lain mengembangkan 

pengetahuan praktik dari metode biologi untuk memecahkan masalah 

kehidupan individu dan sosial serta  mengembangkan cara berfikir ilmiah 

melalui   penelitian dan  percobaan.  Materi biologi SMA topik  ini   diajarkan 
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pada kelas 11 semester ganjil, yaitu pada SK.2 mempelajari jaringan 

tumbuhan. 

Materi jaringan tumbuhan dapat dikaji dengan teori, juga dapat 

dilakukan melalui praktikum sehingga dapat menjawab permasalahan dari 

topik pembelajaran melalui percobaan yang mereka lakukann. Melalui 

praktikum siswa berlatih menggunakan metode ilmiahdalam menghadapi 

berbagai masalah, sehingga dapat membuat siswa memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman baru. Berkaitan dengan itu, maka penelitian mengenai 

perbedaan kerapatan stomata dapat digunakan sebagai bahan petunjuk 

praktikum pada konsep tersebut. 

Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik 

yaitu peserta didik dapat menjelaskan proses fotosintesis dan memahami 

perbedaan kerapatan stomata melalui kegiatan atau percobaan. Dalam 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, maka diperlukan 

metode pembelajaran yang tepat. Berkaitan dengan uraian materi jaringan 

tumbuhan kelas 11 semester ganjil, maka digunakan metode eksperimen. 

Metode eksperimen merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

harus dikuasai oleh pendidik karena memberikan pengalaman langsung dalam 

melaksanakan proses belajar. Dengan menggunakan metode pembelajaran ini 
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dapat menjawab permasalahan dari topik pembelajaran melalui percobaab 

yang mereka lakukan. 

Melalui eksperimen, siswa berlatih menggunakan metode ilmiah 

dalam menghadapi berbagai masalah, lebih efektif berfikir, dan membuat 

siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan, menemukan pengalaman praktik 

dan keterampilan dalam menggunakan alat alat. 

H.  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H0 : tidak terdapat kerapatan stomata daun kedelai pada tempat terang dan 

teduh. 

H1 : ada perbedaan kerapatan stomata daun kedelai pada tempat terang dan 

teduh. 

I. Kerangka Berfikir 

Kedelai merupakan tanaman semak dengan ketinggian tanaman berkisar 

10-200 cm, tumbuh tegak, berdaun lembut, dan bercabang. Komponen utama 

morfologi pertumbuhan optimal pada tanaman kedelai adalah : akar, daun, 

batang, bunga, polong dan biji. Tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik 

pada berbagai jenis tanah, terutama pada jenis tanah aluvial, grumusol, latosol, 

dan endasol. Intensitas sinar matahari, lama penyinaran serta suhu udara juga 

berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kedelai. 
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Tumbuhan kedelai mempunyai peranan penting,yaitu sebagai bahan 

makan yang mengandung protein yang tinggi. Kedelai banyak digunakan 

sebagai bahan utama pembuatan tahu, tempe, es krim, susu, tepung kedelai, 

dll. Banyaknya manfaat yang terkandung dalam kedelai menyebabkan 

tingginya permintaan kedelai. Akan tetapi produksi kedelai semakin hari 

semakin menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya hasil 

kedelai yaitu kurangnya lahan tanam. Salah satu usaha yang bisa dilakukan 

untuk meningkatkan hasil panen adalah dengan perluasan areal dan 

pengolahan lahan. Salah satunya menggunakan pengelolahan lahan seperti 

pola tanaman ganda yang berupa tumpang sari. 

Kedelai merupakan tanaman C3 yang toleran terhadap naungan. Telah 

dilakukan beberapa penelitian terhadap toleransi naungan kedelai, hasilnya 

terdapat beberapa varietas keledai yang toleran terhadap naungan. Pada 

kondisi lingkungan yang berbeda, kerapatan stomatanya akan berbeda pula 

walaupun dalam varietas yang sama. Disebut tumbuhan C3 karena kedelai 

melakukan fiksasi karbon awal terjadi melalui rubisko, enzim siklus calvin 

yang menambahkan CO2 pada ribulosa bisfosfat. Tumbuhan C3 akan 

memproduksi sedikit makanan apabila stomatanya tertutup pada hari yang 

panas dan kering. Tingkat CO2 yang menurun pada daun akan mengurangi 

bahan ke siklus Calvin. 
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Stomata erat kaitannya dengan aktivitas transpirasi. Letak dan jarak 

stomata satu sama lain mempengaruhi intensitas penguapan. Jika jarak 

stomata terlalu dekat akan menghambat penguapan. Kegiatan transpirasi 

terpengaruh oleh faktor luar dan dalam. Faktor luar misalnya kecepatan angin, 

cahaya, air, kelembapan udara, suhu, dan tekanan udara. Faktor dalam 

misalnya ketebalan daun, jumlah stomata/mm
2
, adanya kutikula, banyak 

sedikitnya trikoma atau bulu daun, bentuk serta lokasi stomata 

dipermukaannya. 

Kerapatan stomata pada penelitian ini menggunakan tanaman yang 

berada di tempat terang dan tempat teduh. Dimana pada tumbuhan yang akan 

diteliti ini mempunyai pengaruh terhadap kondisi lingkungan terutama 

intensitas cahaya. Kerapatan stomata berkaitan dengan materi fotosintesis, 

yaitu peserta didik dapat menjelaskan struktur stomata serta kaitannya dengan 

fungsinya melalui kegiatan atau eksperimen. Dalam memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi peserta, maka diperlukan metode pembelajaran 

yang tepat.  

Saya sebagai peneliti menginginkan agar peserta didik dapat berlatih 

menggunakan metode ilmiah dalam berbagai masalah dan membuat peserta 

didik dapat berfikir kreatif. Sumber praktikum pada materi jaringan 

tumbuhan, dalam proses pembelajaran biologi untuk menentukan kerapatan 
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stomata yang sangat berkaitan dengan materi jaringan tumbuhan. Pada kondisi 

lingkungan yang berbeda.  

Dengan menggunakan penelitian eksperimen yaitu dimana siswa dapat 

belajar bukan hanya di dalam ruangan saja tetapi dapat juga diluar ruangan. 

Sebagai orang beranggapan bahwa mengajar sebagai kegiatan atau proses 

yang terarah dan tersusun yang mengusahakan agar terjadi proses belajar pada 

diri siswa. Proses belajar tidak terjadi karena adanya interaksi individu dengan 

individu, juga dengan lingkungan terutama alam dan sekitarnya. 
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Berikut kerangka berfikir peneliti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tumbuhan Kedelai 

Tanaman C3 

Stomata tumbuhan  

Letak stomata 

Membuka dan 

menutup stomata  

Kerapatan stomata 

Faktor cahaya  

Transpirasi, 

fotosintesis 

Penagaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman 

Lebar dan tebal daun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Prodi Pendidikan Biologi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung dan di halaman rumah 

peneliti yang beralamat di Sukarame, Bandar lampung. Penelitian ini 

dilakukan selama satu bulan. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop cahaya, kamera  

digital, lux meter, termohigrometer, cover glass, objek glass, tisu, selotip 

transparan, silet, gunting, alat tulis dan kertas label. Bahan yang digunakann 

dalam penelitian ini adalah kutek transparan dan daun tumbuhan kedelai 

(Glycine max (L.) Merril.) 

 

C. Metode dan Sampel Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan kerapatan stomata dan tumbuhan 

kedelai, serta metode laboratorik untuk melihat kerapatan stomata tumbuhan 
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kedelai. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 

satu faktor tunggal yaitu intensitas cahaya. Penelitian ini menggunakan satu 

varietas kedelai dengan menggunakan dua perlakuan yang berbeda (3 kali 

pengamatan pada masing-masing perlakuan). Parameter yang diamati adalah 

kerapatan stomata tumbuhan kedelai. Sampel yang diambil adalah daun yang 

sudah berkembang sempurna yaitu daun ketiga dari bawah tanaman kedelai. 

 

D. Cara Kerja  

1. Tahap Persiapan dan Penanaman. 

Peneliti menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu berupa mikroskop 

cahaya, kamera  digital, lux meter, termohigrometer,  cover glass, objek 

glass, tisu, selotip transparan, gunting, silet, alat tulis, kertas label, kutek 

transparan dan tumbuhan kedelai dari satu varietas kedelai. Namun 

sebelumnya dilakukan proses penanaman keedelai didalam polibag 

dengan menggunakan tanah sebanyak 
¾

 dari tinggi polibag . Benih yang 

telah ditanam diberi perlakuan denngan menggunakan paranet dan tanpa 

paranet selama satu bulan, kemudian dilakukan pengamatan. 

2. Tahap Penelitian  

Tahap penelitian dilakukan dengan cara pengamatan kerapatan 

stomata daun dengan menggunakan replika/cetakan, dimana pembuatan 

replika stomata dibuat dengan menggunakan kutek transparan dan selotip 
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transparan. Setalah itu, diletakkan pada gelas objek kemudian dimati besar 

porus pembukaan pada stomata di bawah mikroskop. 

Pembuatan preparat untuk melihat besar pembukaan porus stomata adalah 

metode replika/cetakan, dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunkan untuk 

penelitian. 

2. Mula-mula daun diukur untuk mengetahui titik tengah pada daun 

kedelai tersebut. 

3. Membersihkan helaian daun dengan menggunakan tisu untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel. 

4. pengamatan dilakukan setiap jam 12 setiap hari dengan 

menggunakan 3 jenis daun kedelai pada tempat terang dan 3 

jenis daun ditempat teduh 

5. Mengoleskan dengan kutek transparan permukaan daun pada 

bagian tengahnya lalu dibiarkan hingga kering. 

6. Menempelkan permukaan daun yang telah diolesi kutek 

transpran menggunakan selotip. 

7. Meratakan selotip dengan cara memijat permukaan daun dengan 

menggunakan jari tangan, agar kutek menempel dengan baik 

pada selotip. 
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8. Mengelupas selotip secara perlahan dan menempelkan pada glas 

objek. 

9. Meratakan dan memberikan kerta label pada sebelah kiri dengan 

memberi keterangan. 

10. Kemudian mengamati kerapatan stomata di bawah mikroskop 

cahaya sampai objek yang teramati dengan jelas. 

11. Selanjutnya tahap pembuatan syatan daun yang bertujuan untuk 

melihat tebal daun kedelai. 

12. Membuat sayatan daun kedelai setipis mungkin. Hasil sayatan di 

letakkan di atas gelas preparat. 

13. Kemudian menambahkan setetes akuades atau larutan lain yang 

sesuai dan menutup preparat dengan gelas penutup. 

14. Diamati  dengan menggunakan mikroskop. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui kerapatan stomata pada helaian tengah daun 

tanaman kedelai yang diteliti, maka analisis data yang dilakukan 

menggunakan analisis data deskripsi dan deskripsi kuantitatif yaitu : suatu 

proses menganalisis dan menyajikan fakta yang diberikan selalu jelas yang 

ditampilkan dalam gambar (foto) dan uraian deskripsi dengan fakta-faktualnya 

sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang 
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diperoleh. Setelah didapatkan data deskriptif berupa gambar, kemudian 

dihitung presentase kerapatan stomatanya dengan menggunakan rumus : 

 

Kerapatan stomata =          jumlah stomata   k 

   Luas bidang pandang 

 

Luas bidang pandang = ( 
1
/4   π  d

2 
) 

 

Dalam penelitian ini intensitas cahaya, kelembapan udara dan suhu akan 

diukur. Intensitass cahaya diukur dengan menggunakan lux meter, sedangkan 

kelembapan udara dan suhu akan diukur dengan menggunakan hygrometer. 

Setelah didapatkan data kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas,  uji 

homogenitas dan uji analisis ragam (ANOVA), bila ada perbedaan yang nyata 

makan akan dilanjutkan dengan uji BNT. 
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F. Alur Kerja Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 

Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil pengamatan yang 

meliputi pengukuran kondisi lingkungan (intensitas cahaya, suhu serta 

kelembapan), lebar daun, kerapatan stomata dan tebal daun tumbuhan kedelai. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan satu 

faktor tunggal yaitu intensitas cahaya. Penelitian ini menggunakan satu 

varietas yaitu varietas ceneng dengan menggunakan dua perlakuan yang 

berbeda (3 kali pengamatan pada masing-masing perlakuan). Berikut 

merupakan tabel hasil pengamatan perlakuan tempat terang dan tempat teduh :  

 

Tabel 4.1  Kerapatan Stomata Daun Kedelai ditempat Terang 

Perlakuan Daun Pengulangan Kerapatan 

stomata (mm)
2
 

Rata-rata kerapatan 

stomata (mm)
2
 

  Ke 1 42,40  

 A Ke 2 51,82 48,68 

  Ke 3 51,82  

  Ke 1 37,68  

Terang B Ke 2 42,40 43,96 

  Ke 3 51,82  

  Ke 1 37,68  

 C Ke 2 47,11 47,17 

  Ke 3 56,53  
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Tabel 4.2  Kerapatan Stomata Daun Kedelai ditempat Teduh 

Perlakuan Daun Pengulangan Kerapatan 

stomata (mm)
2
 

Rata-rata kerapatan 

stomata (mm)
2
 

  Ke 1 9,42  

 A Ke 2 14,13 15,70 

  Ke 3 23,55  

  Ke 1 9,42  

Teduh B Ke 2 14,13 14,13 

  Ke 3 18,84  

  Ke 1 14,13  

 C Ke 2 14,13 15,70 

  Ke 3 18,84  

 

 

          

         

    

         

Gambar 4.1  Tumbuhan Kedelai 

ditempat Terang 

Gambar 4.2 Tumbuhan Kedelai di 

tempat teduh 
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Grafik  kelembapan dan suhu pada tempat terang: 

 

Gambar 4.3 Grafik kelembapan suhu di tempat terang 

Grafik  kelembapan dan suhu pada tempat teduh :  

 

Gambar 4.4 Grafik kelembapan dan suhu di tempat teduh 
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Grafik  intensitas cahaya : 

 

Gambar 4.4 Grafik Intensitas cahaya 

Grafik Lebar daun : 

 

Gambar 4.6 Grafik lebar daun 
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Grafik tebal daun kedelai : 

 

Gambar 4.8 Grafik Tebal daun 

Grafik rata-rata kerapatan stomata daun kedelai : 

 

Gambar 4.7 Grafik kerapatan stomata 
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Tabel 4.4 rata-rata kerapatan stomata. 

Parameter Perlakuan Rata-rata kerapatan 

stomata (mm) 

Kerapatan stomata Teduh a 48,68
a 

Teduh b 43,96
a 

Teduh c 47,17
a 

Terang a 12,56
b
 

Terang b 15,70
b 

Terang c 17,27
b 

Ket : angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan tidak berbeda nyata pada 

taraf 5% yang diikuti dengan uji lanjut BNT. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengukuran intensitas cahaya, suhu dan kelembapan. 

Penelitian ini dilakukan pengukuran kondisi lingkungan tempat 

pengambilan sampel berupa intensitas cahaya, suhu serta kelembapan. 

Penelitian ini dilakukan pada tempat terang dan teduh  pada pukul 12 

selama tiga hari berturut-turut. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh 

intensitas cahaya, suhu serta kelembapan. Pengamatan kondisi lingkungan 

yang dilakukan selama tiga hari menunjukkan adanya perubahan intensitas 

cahaya, suhu serta kelembapan pada tiap harinya. Pada hari pertama 

pengamatan intensitas cahaya pada tempat teduh menunjukkan angka  

sebesar 25.000lux, suhu sebesar 36,7°C dan kelembapan udara sebesar 

53%. Kemudian pada hari kedua pengamatan intensitas cahaya mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 31.000lux, suhu sebesar 37,1°C dan kelembapan 

udara mengalami penurunan menjadi 48%. Selanjutnya pengamatan ketiga 
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terjadi penurunan intesitas cahaya menjadi 29.000lux, suhu sebesar 36,8°C 

dan kelempaban udara mengalami kenaikan menjadi 51%. Dari hassil 

pengamatan intensitas cahaya, suhu serta kelembapan didapatkan rata-rata 

intensitas cahaya sebesar 28.333lux, suhu sebesar 36,86°C serta 

kelembapan 50,6%. 

Pada hari pertama pengamatan intensitas cahaya pada tempat terang 

menunjukkan angka  sebesar 217.800lux, suhu sebesar 37,8°C dan 

kelembapan udara sebesar 46%. Kemudian pada hari kedua pengamatan 

intensitas cahaya mengalami kenaikan yaitu sebesar 276.900lux, suhu 

sebesar 40,8°C dan kelembapan udara mengalami penurunan menjadi 

41%. Selamjutnya pengamatan ketiga terjadi penurunan intesitas cahaya 

menjadi 242.000lux, suhu sebesar 38,3°C dan kelempaban udara 

mengalami kenaikan menjadi 44%. Dari hasil pengamatan intensitas 

cahaya, suhu serta kelembapan didapatkan rata-rata intensitas cahaya 

sebesar 245.566lux, suhu sebesar 38.96°C serta kelembapan 43,66%. 

Pada hasil pengamatan intensitas cahaya, suhu serta kelembapan 

terlihat bahwa rata-rata intensitas cahaya pada tempat teduh lebih rendah 

dibandingkan dengan intensitas ditempat terang. Semakin tinggi intensitas 

yang diperoleh maka suhu akan tinggi, akan tetapi menyebabkan 

kelembapan menurun. Pemberian naungan akan mempengaruhi intensitas 

cahaya, suhu dan juga kelembapan, sehingga intensitas cahaya yang 
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diterima oleh tanaman yang berbeda dan mempengaruhi ketersediaan 

energi cahaya. Kelembapan yang terlalu rendah dan terlalu tinggi akan 

menghambat pertumbuhan tumbuhan kedelai. Kelembapan akan 

menunjukkan banyak sedikitnya uap air di udara, semakin banyaknya uap 

air maka makin kecil perbedaan tekanan uap air dalam rongga daun dan 

tekanan uap air di udara maka akan menghambat laju transpirasi
40

  

Perbedaan intensitas cahaya, suhu serta kelembapan diantara tempat 

terang dan tempat teduh menyebabkan adanya perubahan adaptasi 

lingkungan seperti morfologi, fisiologi maupun anatomi dari tumbuhan 

kedelai. Umumnya laju fotosintensis meningkat seiring dengan 

meningkatnya intensitas cahaya dan suhu. Meningkatnya laju fotosintesis 

ini akan berpengaruh terhadap perubahan morfologi tumbuhan tersebut. 

Tumbuhan kedelai merupakan tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh 

untuk dapat hidup normal, tetapi masih bisa hidup pada batas tingkat 

naungan tertentu.
41

 Hal tersebut terlihat pada tumbuhan kedelai di tempat 

terang dan di tempat teduh. Berikut akan dibahas mengenai perubahan dan 

perbedaan akibat adaptasi lingkungan. 

 

2. Lebar Daun 

                                                             
40

 Lisa Indried pantilu. Respon morfolgi dan anatomi kecambah kacang kedelai (Glycine max 

(L) Merril) terhadap intensitas cahaya yang berbeda. MIPA Universitas Sam Ratulangi. 
41

 Gatut wahyu Anggoro Susanto. Perubahan karakter agronomi aksasi plasma nutfah kedelai 

di lingkungan ternaungi. Jurnal agron. 2011 
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Setelah dilakukan pengamatan ini diperoleh hasil bahwa terdapat 

perbedaan lebar daun antara daun ditempat ternaungi dan tanpa naungan. 

Pada tempat teduh setelah dihitung rata-rata lebar daun dari ketiga sampel 

lebarnya ialah 3,63cm. Sedangkan pada tempat terang setelah dihitung 

rata-rata lebar daun dari ketiga sampel lebarnya ialah 2,76 cm.  

Pada daun kedelai di tempat terang dan temapt teduh diperoleh lebar 

daun yang paling sempit yaitu pada daun yang berada ditempat terang 

dengan rata-rata intensitas cahaya sebesar 245.566lux sedangkan lebar 

daun yang paling lebar yaitu pada daun yang berada ditempat teduh 

dengan rata-rata intensitas cahaya sebesar 28.333lux. Hal ini bisa terjadi 

karean tumbuhan beradaptasi terhadap cahaya matahari yang diterima oleh 

tumbuhan. Intensitas cahaya matahari memiliki tingkatan masing-masing, 

jadi tumbuhan sangat bergantung pada intensitas cahaya yang diterima. 

Dari data yang sudah diperoleh, tampak terlihat perbedaan lebar daun 

antara kedua perlakuan. Tumbuhan kedelai yang terdapat ditempat teduh 

mempunyai lebar daun lebih besar dibandingkan dengan daun tanaman 

kedelai yang berada di tempat terang.  Hal ini sesuai dengan tpenelitian La 

Muria yang menyatakan bahwa lebar daun menunjukkan bahwa tanaman 

kedelai memeberikan respon terhadap keadaan intensitas cahaya dengan 

cara : (1) mengurangi (luas daun, jumlah daun dan berat kering daun) dan 
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(2) meningkatkan luas daun. Hal ini selain untuk penangkapan cahaya 

yang lebih efisien juga untuk memelihara keseimbangan fotosintat.
42

  

Hal ini terjadi dikarenakan semakin tinggi tingkat naungan maka 

semakin besar luas daun yang merupakan salah satu mekanisme adaptasi 

tanaman terhadap cekaman intensitas cahaya rendah yang berfungsi untuk 

memperbesar area tangkapan cahaya.
43

 Daun yang berada ditempat 

intensitas cahaya rendah menggunakan lebih banyak energi untuk 

menghasilkan pigmen permanen cahaya yang memungkinkannya mampu 

menggunakan semua cahaya dalam jumlah terbatas yang mengenainya.
44

 

Intensitas cahaya yang rendah pada tumbuhan yang ternaungi membuat 

daun kedelai menjadi melebar, jaringan epidermisnya tipis, dan jumlah 

jaringan palisadenya sedikit. Namun sebaliknya, pada daun kedelai yang 

mendapatkan intensitas cahaya tinggi daun menjadi lebih sempit, jaringan 

palisadenya meningkat dan mempunyai struktur daun yang lebih keras.
45

 

Sedangkan adaptasi yang dilakukan pada daun kedelai yang berada 

ditempat terang akan menyempitkan lebar daun untuk menghindari 

kehilangan air yang terlalu banyak melalui transpirasi. 

3. Tebal daun 

                                                             
42 La Muhuria. Adaptasi tanaman kedelai teradap intensitas cahaya rendah : karakter daun 

untuk efisiensi penangkapan cahaya. Jurnal Agronomi. 2006 
43

 Neni Masrurofah. Respon tanaman pegagan (Centella asiatica L. Urban) teradap pemberian 

pupuk alami dibawah naungan. Jurnal Agronomi. 2007 
44

 Frank B Salisbury dan W Ross, Fisiologi Tumbuhan Jilid 2,  (Bandung :ITB, 1995) 
45 Marheny Lukitasary. Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tumbuhan tanaman 

kedelai (Glycine max (L) Merril). IKIP PGRI Madiun. 2013 
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 Dalam hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa daun kedelai yang terdapat di tempat terang mempunyai tebal daun 

lebih tebal dibandingkan dengan daun yang ada ditempat terang. Dari data 

tebal daun yang diperoleh ditempat teduh pada daun A tebal daun sebesar 

12m, daun B 14m, serta daun C sebesar 15m. sedangkan tebal daun di 

tempat terang pada daun A sebesar 40m, daun B sebesar 35m serta 

daun C sebesar 35m. 

  

 

Gambar 4.8. Tebal daun ditempat terang 
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Gambar 4.9 Tebal daun ditempat teduh 

            Dari analisis data di atas hasil yang didapat sesuai dengan teori yang 

ada, yaitu daun di tempat teduh berukuran lebih tipis dan lebih lebar 

dibandingkan dengan daun kedelai yang ada ditempat terang. Daun ditempat 

terang menjadi lebih tebal dibandingkan dengan daun naungan karena 

membentuk jaringan palisade yang lebih panjang atau membentuk lapisan 

tambahan sel palisade
46

. Intensitas cahaya yang rendah akan menjadikan 

pertumbuhan daun melebar, tetapi sel epidermisnya menjadi tipis, jumlah 

jaringan palisadenya sedikit, ruang antar sel menjadi lebih lebar dan jumlah 

stomata menjadi meningkat. Namun sebaliknya apabila intensitas cahaya 

tinggi pertumbuhan daunnya lebih sedikit, berbentuk lebih kecil, lapisan 

                                                             
46 Frank B Salisbury dan W Ross, opcit. H. 76 
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kutikula dan dinding sel menjadi tebal, ruang antar sel kecil dengan struktur 

daun yang keras.
47

 

Menurut La Muhuria dalam adaptasi tanaman kedelai terhadap intensitas 

cahaya rendah menjelaskan bahwa karakter daun untuk efisiensi 

penangkapan cahaya menyatakan bahwa intensitas cahaya rendah 

menyebabkan daun menjadi lebih tipis serta jaringan palisade menjadi 

pendek.
48

 Tipisnya daun-daun yang terekspos pada intensitas cahaya rendah 

telah dilaporkan pada berbagai jenis tanaman. Tipisnya daun-daun yang 

terekspos pada intensitas cahaya rendah menyebabkan kloroplas lebih 

terorientasi pada bidang permukaan sehingga efisiensi penangkapan cahaya 

meningkat. Selain itu, daun yang tipis akan mengefisiensikan penggunaan 

metabolit. Pengurangan ketebalan daun berkaitan langsung dengan panjang 

dan susunan lapisan palisade, semakin panjang lapisan palisade  atau bila 

palisade terdiri dari beberapa lapis sel, daun akan menjadi lebih tebal. 

Palisade yang pendek hanya terdiri dari satu lapis merupakan suatu 

modifikasi yang paling baik terkait rendahnya intensitas cahaya rendah, 

sebab dengan demikian kloroplas akan lebih terkonsentrasi ke permukaan 

daun sehingga penangkapan cahaya akan lebih efisien. 
49

 

                                                             
47 Marheny Lukitasary. Opcit. 
48

 La Muhuria, Opcit. 
49 La Muhuria. Opcit 
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Dalam penelitian ini didapatkan bahwa tebal daun kedelai di tempat 

teduh lebih tipis daripada tebal daun di tempat terang. Hal  ini dikarenakan 

peningkatan luas daun memungkinkan peningkatan luas bidang 

tangkapan, yang akan  menyebabkan daun menjadi lebih tipis karena sel 

palisade hanya terdiri dari satu lapis atau dua lapis. 

4. Kerapatan Stomata 

Dari hasil pengamatan daun kedelai menunjukkan bahwa intensitass 

cahaya dapat mempengaruhi kerapatan stomata daun kedelai. Daun 

tumbuhan kedelai yang ternaungi sinar matahari mempunyai jumlah 

stomata yang lebih sedikit dibandingkan dengan daun kedelai yang hidup 

tanpa naungan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa perbedaan luas daun 

akan diikiuti oleh perbedaan jumlah stomata yang kemudian akan 

mempengaruhi kerapatan stomata pada daun tersebut. 

Dari pengamatan didapatkan hasil  kerapatan stomata di tempat terang 

pada daun A pada pengulangan pertama sebesar 42,40/mm
2
, pada 

pengulangan kedua sebesar 51,82/mm
2
, pengulangan ketiga sebesar 

51,82/mm
2
. Pada daun B didapatkan hasil pada pengulangan pertama 

sebesar 37,68/mm
2
, pengulangan kedua sebesar 42,40/mm

2
, pengulangan 

ketiga sebesar 51,82/mm
2
. Pada daun C didapatkan hasil pada 

pengulangan pertama sebesar 37,68/mm
2
, pada pengamatan kedua sebesar 

47,11/mm
2
, dan pengamtan ketiga sebesar 56,63/mm

2
. Sedangkan pada 
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tempat teduh pada daun A didapatkan hasil pada pengulangan pertama 

sebesar 9,42/mm
2
, pada pengulangan kedua sebesar 14,13/mm

2
, pada 

pengulangan ketiga sebesar 23,55/mm
2
. Pada daun B didapatkan hasil 

pada pengulangan pertama sebesar 9,42/mm
2
, pada pengulangan kedua 

sebesar 14,13/mm
2
, pada pengulangan ketiga sebesar 18,84/mm

2
. Pada 

daun C pada pengulangan pertama didapatkan hasil sebesar 14,13/mm
2
, 

pada pengulangan ketiga sebesar  14,13/mm
2
, pada pengulangan ketiga 

sebesar 18,84 /mm
2
. Dari pengamatan didapatkan hasil rata-rata kerapatan 

stomata pada tempat terang pada daun A yaitu sebesar 48,68/mm
2
, daun B 

sebesar 43,96/mm
2 

dan daun C sebesar 47,17/mm
2
. Sedangkan pada 

tempat teduh didapatkan rata-rata kerapatan stomata pada daun A sebesar 

15,70/mm
2
, daun B sebesar 14,13/mm

2
, dan daun  sebesar 15,70/mm

2
. 
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Gambar 4.10 kerapatan stomata di 

tempat terang 

Gambar 4.11 kerapatan stomata di 

tempat teduh 

 

Dari hasil analisis data tanaman kedelai menggunakan ANOVA One-

Way menunjukkan bahwa perlakuan naungan memberikan respon yang 

nyata yaitu dengan mengurangi kerapatan stomata sedangkan perlakuan 

tanpa naungan memberikan respon yang nyata yaitu dengan meningkatkan 

kerapatan stomata. Hal ini sesuai dengan penelitiian Hutami Indah Pertiwi 

yang menjelaskan bahwa pemberian naungan dapat menurunkan kerapatan 

stomata, banyaknya stomata bisa berkurang apabila kedelai ditanam di 

tempat yang intensitas cahayanya rendah.
50

 Hal ini dikarenakan semakin 

                                                             
50 Hutami Indah Pertiwi. Pengaruh naungan terhadap kerapatan stomata dan trikoma daun 

sertapertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman kedelai (Glycine max (L) Merril) 
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banyak dan lebar pembukaan stomata maka semakin tinggi pertukaran 

CO2.  Perbedaan ini merupakan adaptasi yang dilakukan tumbuhan kedalai 

untuk dapat hidup dalam keadaan yang tidak menguntungkan. 

Dari pengamatan yang telah dilakukan kerapatan yang tertinggi 

terdapat pada daun A pada tempat terang. Ditinjau dari faktor yang 

mempengaruhi kerapatan stomata, yaitu kondisi lingkungan dimana suhu, 

intesitas cahaya dan kelembapan dapat mempengaruhi kerapatan stomata 

Percobaan ini menunjukkan bahwa jumlah stomata berkurang dengan 

menurunnya intensitas cahaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kimball 

yaitu tingkat kerapatan stomata dipengaruhi oleh faktor intensitas cahaya, 

suhu serta konsentrasi CO2.
51

 Menurut jurnal Penelitian Hutami Indah 

Pertiwi dalam jurnal pengaruh naungan terhadap kerapatan stomata dan 

trikoma daun serta pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman kedelai 

(Glycine max (L) merril) menyatakan bahwa tumbuhan kedelai yang 

tumbuh di daerah redup akan menurunkan kerapatan stomata kedelai. 

Banyaknya stomata bisa berkurang bila kedelai ditanam pada tempat yang 

intensitas cahayanya rendah. Pada tempat yang mempunyai intensitas 

cahayanya tinggi akan mempengaruhi kerapatan stomatanya menjadi 

meningkat. Kerapatan stomata yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas 

                                                             
51 Marlina mokodompit. Kerapatan dan distribusi stomata daun beberapa varietas tumbuhan 

puring (codiaenum variegatum) yang terdapat di kota Gorontalo. Fakultas MIPA Universitas Negeri 

Gorontalo. 
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CO2 yang lebih besar pada tanaman kedelai.semakin banyak dan lebar 

pembukaan stomata maka semakin tinggi pertukaran gas CO2, demikian 

pula dengan kondukstansi stomata.
52

 Saat panas, sitokrom dan enzim 

penting untuk fosforilasi dan fiksasi karbon dengan cepat akan mengalami 

asimilasi. Untuk menghindari hal ini, tanaman dapat membuka stomatanya 

dan akan mengalami evaporasi yang bertujuan untuk menurunkan suhu 

daun. Dengan demikian tumbuhan kedelai akan mengadaptasikan hal ini 

dengan menambah jumlah stomatanya. 

C. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

 Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA bukan penguasaaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja akan tetapi juga merupakan proses penemuan. Biologi 

merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi dan konsep 

hidup dengan alam. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup, biologi juga memberikan pelajaran yang baik kepada manusia 

untuk hidup selaras dengan lingkungan hidupnya sehingga mampu 

mengelola sumber daya alam dengan cara yang optimal dan ramah 

lingkungan.  

                                                             
52

 Hutami Indah Pertiwi. Opcit. 
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Proses pembelajarn menekankan pada pengalaman langsung dengan 

memberikan kegiatan eksperimen untuk mengembangkan agar peserta 

didik mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah 

sehingga kemampuan berfikir analisis, induktif dan deduktif dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitas 

dapat berkembang. Salah satu sub konsep mata pelajaran biologi adalah 

materi Jaringan Tumbuhan.  

Dari hasil penelitian identifikasi daun tanaman kedelai yang 

menunjukkan pengetahuan terbaru baik dari proses maupun hasil yang 

didapatkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran pada 2 lokasi 

pengamatan dengan intensitas cahaya akan menghasilkan ukuran porus 

yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan sebagai faktor 

lingkungan di 2 lokasi penelitian. Hal ini perlu dikenalkan pada peserta 

didik pada tingkat SMA agar menumbuhkan sikap antusias dan 

keingintahuan yang lebih dalam lagi. Sehingga peserta didik dapat 

mendeskripsikan sendiri melalui pengamatan yang dilakukan.  

Pengetahuan ini juga dapat dijadikan pemancing bagi peserta didik 

untuk menggali pengetahuan alam sekitar. Konsep pembukaan ukuran 

porus stomata dapat digunakan sebagai sumber belajar materi 

pembelajarn bagi peserta didik SMA kelas XI.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan : 

1. Terdapat perbedaan kerapatan stomata daun tumbuhan kedelai yang hidup di 

tempat terang dan teduh, daun tumbuhan kedelai yang hidup di tempat terang 

memiliki jumlah stomata lebih banyak dibanding dengan daun tumbuhan 

kedelai yang hidup di tempat teduh, artinya kerapatan stomata daun tumbuhan 

kedelai yang hidup di tempat terang lebih rapat dibanding dengan kerapatan 

stomata di tempat teduh. 

2. Adaptasi morfologi pada daun tumbuhan kedelai yang hidup di tempat terang 

memiliki daun lebih sempit, daun lebih tebal dibandingkan dengan daun 

tumbuhan kedelai yang hidup di tempat teduh. 

B. Saran 

Setelah peneliti menyimpulkan, agar tulisan yang dibuat peneliti lebih bermanfaat : 

1. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang baik kepada sekolah dalam pembaharuan desain 

pembelajaran petunjuk praktikum guna meningkatkan prestassi belajar siswa. 
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2. Bagi guru, sebagai sumbangan pemikiran bagi guru dalam pengembangan 

petunjuk praktikum materi pokok jaringan tumbuhan SMA Kelas XI 

3. Bagi peserta didik, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar pada materi jaringan tumbuhan kelas XI semester 1. 

4. Bagi peneliti lain. Dapat menambah pengetahuan tentang perbedaan kerapatan 

stomata daun tumbuhan kedelai pada tempat terang dan teduh 

5. Pembuatan replika pada daun sebaiknya di lakukan pada tumbuhan lain agar 

pengetahuan bukan hanya sebatas tumbuhan kedelai saja.  

6. Pembuatan sayatan anatomi daun sebaiknya menggunakan mikrotom agar 

dihasilkan sayatan yang lebih bagus dan lebih jelas terlihat anatominya. 
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